INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro RODIČE
Provoz mateřské školy je od 6:30 hod. - 16:00 hod.
Prosíme rodiče, aby své děti vodili nejpozději do 8:00 hod.
Denní režim MŠ je flexibilní a reaguje na potřeby dětí a pedagogů.
- zbytečně se nezdržovat v budově MŠ – pouze na dobu nezbytně nutnou, dítě bude
mít ve skříňce k dispozici jednu roušku – COVID-19 – stále dodržujeme zakrytí úst
respirátorem, rouškou – prosíme rodiče, aby nevstupovali do třídy ani jídelny
školky. Děkujeme.
Platby:
• školné – 250,- Kč/ měsíc/ dítě (vyjma předškolních dětí), platit jej budeme
hotově v kanceláři školy a vždy čtvrtletně
• stravné – celodenní - hrazeno zálohově – 700,- Kč /měsíc / dítě
Stravné – veškeré informace na www.strava.cz – kód jídelny: 2516 (vyčkejte na
přihlašovací údaje)
Odhlašování dětí:
•

strava – www.strava.cz – odhlásit oběd- den předem do 15hod. (platí se
převodem na účet)

• školka – zavolám, nebo napíši SMS učitelce s datem, odkdy dokdy dítě
nepřijde
Do MŠ dítě potřebuje – bačkorky, neakceptujeme pantofle nebo crocsy. Vhodné
oblečení, náhradní oblečení, hrneček pro pitný režim, pyžamo.
V zimě vhodné oblečení na ven + rukavice, šálu, čepici.
Prosíme, aby měly děti vše podepsané!
- pyžama na spaní se nosí domů 1x za 14 dní, popřípadě podle potřeby
- děvčata si přinesou penál s hřebínkem a gumičkami- do skříňky

- dítě s rýmou a kašlem nemusí být do MŠ ráno přijato, v případě nemoci dítěte může
učitelka zavolat zákonným zástupcům, aby si dítě přišli vyzvednout – prosíme voďte
zdravé děti!!!!!
- z hygienických důvodů je zakázáno nosit do MŠ vlastní hračky – pouze když
bude „hračkový den“
Akce MŠ – seznam předběžných akci k nahlédnutí v šatně školy – podrobnosti o akci
rodiče dostanou vždy předem
- seznámení s dokumenty školy:
• Školní řád
◦ k přečtení v šatně školy
•

ŠVP – „Rosteme s radostí“
◦ k dispozici v šatně školy

•

Adaptační program – „Rosteme s kamarády“

VŠECHNY INFORMACE o akcích a dění v MŠ naleznete na nástěnce v šatně a na
webových stránkách školky www.ms-damnice.cz
- oslavy narozenin – dítě může přinést pro kamarády občerstvení (rodič zváží, co s
dítětem donesou- balené bonbony, ovoce, maličká drobnost, apod.)
- všímat si držení lžíce a tužky– opravovat, předškoláci používají příbor
- budeme vybírat 20,- Kč na projekt „Se Sokolem do života“ (můžete platit
učitelce na třídě od pondělí 6.9., děkujeme) - https://www.sesokolemdozivota.cz/

